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pamiątkowy stempel
z elegantem z mosiny

gdzie kupić pamiątki
z mosiny?

Dla wszystkich sympatyków postaci Eleganta, Urząd Miejski w Mosinie przygotował pamiątkowe stemple.
Okolicznościowy stempel z wizerunkiem Eleganta z Mosiny jest dostępny
w: Urzędzie Miejskim w Mosinie-Biuro
Obsługi Interesanta, Galerii Miejskiej
i Izbie Muzealnej w Mosinie, Mosińskim
Ośrodku Kultury, Bibliotece Publicznej
w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, Punkcie Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie, Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach (WPN).

Pamiątki z wizerunkiem Eleganta z Mosiny można nabyć w Gminnym
Centrum Informacji (Mosina, ul. Dworcowa 3, pok. nr 16) od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30.
W sprzedaży dostępna jest nowa linia, specjalnie zaprojektowanych
produktów. W „sklepiku” dostępne są m.in.
magnesy na lodówkę, podkładki pod kubki,
koszulki, bawełniane torby, kubki, pocztówki, okolicznościowa moneta „Jeden Mosin”,
dzbanek z filiżanką – wszystkie z bardzo ciekawą grafiką, nawiązującą do postaci Eleganta
z Mosiny.
Jeśli szukacie oryginalnego prezentu lub
pamiątki z Mosiny, zapraszamy!
Więcej informacji na stronie mosina.pl.
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Muzeum Pałac w Rogalinie

Muzeum Pałac w Rogalinie
ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin
tel. 61 813 88 00
rogalin@mnp.art.pl
www.rogalin.mnp.art.pl

Zwiedzanie:
7 .01 - 30.04 wt. - nd. 09:30 - 16:00
1.05 - 30.06 wt. - pt. 09:30 - 16:00, sb. - nd. 10:00 - 17:00
1.07 - 31.08., wt. - nd. 10:00 - 17:00
1.09. - 30.09. wt. - pt. 09:30 - 16:00, sb.- nd. 10:00 - 17:00
1.10. - 30.11. wt.- nd. 09:30 - 16:00

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Rogalin i pobliski Rogalinek szczycą się historią sięgającą 700 lat. Dziś jednak kojarzą się z okazałą rezydencją Rodu
Raczyńskich i rzadkim na skalę europejską skupiskiem dębów. To one są magnesem przyciągającym do gminy
co roku dziesiątki tysięcy turystów z kraju i zagranicy. Historia pałacu rogalińskiego sięga 2 poł. XVIII wieku, kiedy
właścicielem dóbr stał się Kazimierz Raczyński, późniejszy marszałek koronny na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach 1768-1774 zbudowano dla niego późnobarokowe założenie pałacowe wg projektów nieznanego architekta, pochodzącego najprawdopodobniej z kręgu saskiego. W latach 80-tych XVIII wieku przeprowadzono modernizację wnętrz pałacu w stylu klasycystycznym. Autorami projektów byli najwybitniejsi wówczas
architekci królewscy: Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer. Właściciel Rogalina w latach 1810-1845 - Edward
hr. Raczyński przebudował salę balową na zbrojownię o neogotyckiej dekoracji, a kaplicę pałacową w skrzydle
południowym na bibliotekę i archiwum. W 1820 r., na wschodnim krańcu osi założenia, wzniósł kaplicę - kopię
rzymskiej świątyni Maison Carree z Nimes niedaleko Marsylii - pełniącą jednocześnie funkcję mauzoleum rodowego. W latach 90-tych XIX wieku, kiedy właścicielami Rogalina byli Edward Aleksander Raczyński i jego żona Róża
z hr. Potockich, krakowski architekt Zygmunt Hendel prowadził w pałacu szeroko zakrojone prace remontowo
- konserwatorskie. Hendel był autorem projektu neobarokowej biblioteki na piętrze pałacu. W latach 1911-1912
Edward Aleksander Raczyński wzniósł poniżej południowej oficyny pałacu budynek galerii malarstwa, w którym
umieścił gromadzoną przez siebie od lat 80-tych kolekcję malarstwa. Był to jeden z nielicznych w tym czasie na
ziemiach polskich obiekt zbudowany od początku z myślą o udostępnianiu go publiczności. W 1949 r. pałac
w Rogalinie stał się Oddziałem Muzeum Wielkopolskiego, przemianowanego w 1950 roku na Muzeum Narodowe
w Poznaniu. W 1991 r. syn twórcy rogalińskiej galerii - Edward Bernard hr. Raczyński, Prezydent RP na Uchodźstwie,
powołał Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, której przekazał prawa własności do
pochodzących z pałacu dzieł sztuki oraz zespołu rezydencjonalnego.
Położoną malowniczo w dolinie Warty rogalińską rezydencję wraz z ogrodem francuskim z drugiej połowy XVIII
wieku, otacza malowniczy park krajobrazowy, z unikatowym w skali europejskiej skupiskiem starych dębów. Spośród nich największą sławą cieszą się, noszące imiona legendarnych słowiańskich braci dęby Lech, Czech i Rus.
W parku znajduje się ponad tysiąc drzew uznanych za pomniki przyrody. Zachwyt wzbudza majestatyczny dąb
Edward rosnący na nadwarciańskich łąkach.
W 2015 r. po trwającej 2,5 roku rewaloryzacji, przywrócony został pierwotny kształt architektoniczny zespołu pałacowo-parkowego. Inwestycja kosztowała 39,4 mln złotych, z czego 26 mln pochodziło z dofinansowania unijnego. Zrekonstruowano nawierzchnię dziedzińca, XVIII-wieczny mostek i bruk kwaterowy przed pałacem, zmodernizowano korpus główny, skrzydło południowe i północne pałacu, stajnię, powozownię, dawny czworak dworski,
galerię malarstwa, ujeżdżalnię, małą architekturę oraz ogrodzenie terenu.
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Wieża Widokowa
ul. Pożegowska, Mosina
GPS 52.2544100, 16.8342400

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Drewniana wieża widokowa na
Pożegowie została wybudowana na przełomie roku 2011/2012
w ramach realizacji projektu unijnego. Obiekt o wysokości 16,97
m, położony 140,5 m n.pm. zlokalizowany jest na terenie tzw. glinianek, znajdujących się w obszarze
chronionym NATURA 2000 oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Wstęp na wieżę widokową jest bezpłatny. Dla turystów dostępne są
wiaty biwakowe, ławeczki, stojak rowerowy oraz platforma widokowa. które sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Można
także wybrać się na spacer wyznaczoną ścieżką z parkingu do wieży i z powrotem oraz zapoznać się z formami polodowcowymi WPN,
fauną i florą, o których informacje znajdują się na tablicach edukacyjnych. Z blisko 17 metrowej drewnianej wieży widokowej roztacza
się panorama m.in. na Poznań, Wielkopolski Park Narodowy (WPN)
czy Mosinę.

Pomnik Eleganta z Mosiny
ul. Niezłomnych, Mosina
Powiedzenie „Elegant z Mosiny”
wzięło się z czasów wojen szwedzkich, gdy w Mosinie działały liczne
warsztaty garncarskie, piwowarskie
i krawieckie. Jak głosi legenda te
ostatnie były źródłem powstania „Eleganta z Mosiny”. Wojska
hetmana Czarnieckiego w 1659/60 r. zostały przez miejscowych
krawców obszyte w nowe, eleganckie mundury krojone na
modę szwedzką i kiedy zjawiły się na wiosnę na koncentrację
wojsk królewskich od razu zyskały imię „elegantów z Mosiny”. Autorem pomnika jest znany lokalny rzeźbiarz - Roman Czeski.
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Izba Muzealna
ul. Niezłomnych 1, Mosina
61 8191 591
www.kultura.gmina.pl
Izba Muzealna powstała w 1985
r. Od początku mieści się w budynku starej żydowskiej bożnicy,
wzniesionym pod koniec XIX w.
Zalążek zbiorów Izby Muzealnej
stanowiły materiały przekazane przez Izbę Pamięci, a przez 20 lat
zbiory wzbogacono o kolejne eksponaty, pozyskiwane poprzez
dary lub drogą zakupów. Nadrzędne zadania Izby Muzealnej to
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Organizowane są również wystawy ukazujące dzieje
mieszkańców Mosiny. W ostatnich 5 latach zbiory wzbogaciły się
o kilka cennych XIX-wiecznych eksponatów. Łącznie w zbiorach
zostało zaewidencjonowanych 699 eksponatów, co stanowi
1790 jednostek muzealnych. Izba Muzealna może również poszczycić się bogatym archiwum ikonograficznym.

Studnia Napoleona
ul. Skrzynecka, Mosina
GPS 52.250526, 16.823732
Studnia Napoleona jest jednym
z najciekawszych punktów na ścieżce dydaktycznej im. prof. Adama
Wodziczki w Wielkopolskim Parku
Narodowym,rozpoczynającej swój
bieg przy głazie Zamoyskiego. Legenda głosi, że w 1812 roku Napoleon wraz ze swoją armią zatrzymał się tutaj przed wyprawą na Moskwę, by zaczerpnąć wody do
picia. Zgodnie z legendą, raz w roku woda w studni zamienia się
w szampana. Liczne źródła podają, że Napoleon Bonaparte był
w Mosinie aż trzykrotnie: pierwszy raz - gdy przeprowadzał inwentaryzację, drugi - gdy prowadził swoje wojska na Moskwę i trzeci
- gdy pokonany wracał do Paryża.

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego
w Jeziorach otwarto w maju
1998 r. Kontynuuje ono działalność dawnego Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie, które oficjalnie otwarto 4 sierpnia 1952 r.
z inicjatywy trzech osób: Antoniego Wiśniewskiego – leśniczego
z Puszczykowa, Gustawa Spławy – Neymana – nadleśniczego
Nadleśnictwa Ludwikowo oraz inż. Józefa Kostyrki – kierownika
Zakładu Bioekologii Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, któremu podlegała m. in. Stacja Bioekologii w Ludwikowie.
Pierwszym kustoszem Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie
został Jerzy Wiśniewski. Już wówczas Muzeum dysponowało 530
eksponatami ssaków, ptaków, gadów i płazów oraz bogatym
księgozbiorem umieszczonym w bibliotece.

Dawna Introligatornia
i Drukarstwo - zbiory regionalne
ul. Sikorskiego 6,
Rogalinek
tel. 61 8938 008
tel. 515 319 421

Jadąc Trasą Kórnicką z Mosiny
do Kórnika lub przy okazji zwiedzania Pałacu w Rogalinie, warto
zaplanować wizytę w Rogalinku, by zobaczyć unikatowy zbiór
narzędzi i urządzeń introligatorskich, drukarskich, rzemieślniczych,
rolniczych oraz zbiory regionalne. Zapraszamy do zwiedzania po
telefonicznym uzgodnieniu.

Galeria Miejska w Mosinie
(pod patronatem Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu,
ZPAP Okręg Poznański)
ul. Niezłomnych 1, Mosina
tel. 61 8191 591
galeriamosina@kulturagmina.pl
www.galeriamosina.pl
Galeria usytuowana jest w atrakcyjnym turystycznie zabytkowym budynku dawnej bóżnicy żydowskiej wybudowanej około 1876 r. Początek działalności datuje na
1993 r. Swoje powstanie zawdzięcza inicjatywie dwóch artystów
zamieszkałych w Mosinie będących jednocześnie pedagogami
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu prof. Bogdana Wegnera i Jacka Strzeleckiego. Już od momentu powołania
rangę Galerii podniosły nadane patronaty artystyczne -ówczesnej
PWSSP oraz Związku Polskich Artystów Plastyków oddz. Poznański.
Można powiedzieć, że najważniejsi artyści związani z Poznaniem,
a także z uczelnią mieli swoje wystawy w Galerii Mosińskiej. Przez prawie 20 lat działalności zorganizowano w Galerii przeszło 200 wystaw.
Galeria nie prowadzi sprzedaży. Wstęp do Galerii jest bezpłatny.
W Galerii odbywają się ponadto zajęcia plastyczne dla dzieci z mosińskich szkół.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. 61 8132 909
mok@kultura.gmina.pl
www.kultura.gmina.pl
Mosiński Ośrodek Kultury funkcjonuje od ponad 40 lat prowadząc
szeroką działalność kulturalno
-edukacyjną. Statutowym celem
działalności Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz
promocję działań kulturalnych. Mosiński Ośrodek Kultury przygotowuje liczne imprezy, które swoją atrakcyjnością i charakterem
artystycznym podnoszą walory kulturalne Gminy Mosina jako
„wielkopolskie marki kultury”.
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Muzeum Przyrodnicze
Wielkopolskiego Parku Narodowego
Jeziory
tel. 61 8982 323
muzeum@wielkopolskipn.pl
www.wielkopolskipn.pl

Kościół pw. św. Mikołaja
ul. Kościuszki 1, Mosina
tel. 61 8132 861 wew. 24
edmajka@poczta.onet.pl
www.parafiamosina.republika.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Kościół pw. św. Mikołaja w Mosinie
wybudowany został w latach 19521954 na fundamentach wcześniejszej murowanej świątyni z 1905 r,
zamienionej w 1945 r. decyzją władz okupacyjnych w magazyn wojskowy, a następnie spalonej przez miejscowego Niemca w ostatnich
dniach wojny. Ze spalonego kościoła cztery rzeczy uległy ocaleniu:
figury św. Piotra i Pawła, fotel przeznaczony dla celebransa, głowa
Chrystusa nad głównym wejściem oraz krzyż na wieży dzwonniczej.
W 1945 r. opieką duszpasterską objął ks. Roman Hildebrandt, który
odbudował mosiński kościół. Budowla posiada nowoczesny wystrój wnętrza: polichromię Ewy Buczyńskiej i Walentego Gabrysiaka
z witrażami Edmunda Hałasa. W prezbiterium są umieszczone obrazy czterech ewangelistów wykonane przez Jacka Strzeleckiego
z 1998 r. i pochodząca z tego samego roku rzeźba Ducha Świętego
wykonana przez Romana Czeskiego. U podstawy tabernakulum jest
umieszczony rzeźbiony ołtarz wykonany przez tego samego autora.
Kościół pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej
ul. Główna 41, Krosno
tel. 61 8136 374
biuro@parafiakrosno.pl
www.parafiakrosno.pl
Kościół jest jednym z nielicznych
zachowanych przykładów bogactwa kulturowego tych ziem - miejsca, gdzie przenikały się wpływy polskie, niemieckie i żydowskie.
W latach 1779-1881 wzniesiona została obecna świątynia ewangelicka. Budowla ma konstrukcję szkieletową. Wieżyczkę nad sygnaturką przykrywa barokowy hełm z ośmioboczną latarnią. Wewnątrz
znajdują się piętrowe empory. Z czasów budowy zachowała się rokokowa ambona. Obok świątyni stoją dawna pastorówka i drewniana dzwonnica z początku XX w.
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Kościół pw. św. Marcelina
Mauzoleum Rodziny Raczyńskich
ul. Arciszewskiego 10, Rogalin
tel. 61 8138 345
www.parafiarogalin.pl
Kościół pw. św. Marcelina został wybudowany w latach 1817-1820 na
polecenie Hr. Edwarda Raczyńskiego. Na frontonie świątyni jest umieszczony napis: DIVO MARCELINO. E. Raczyński w ten sposób uczcił ciotecznego kuzyna Marcelego Lubomirskiego, żołnierza napoleońskiego,
poległego w 1807 r. podczas oblężenia Sandomierza. Architektonicznym
pierwowzorem dla tej budowli była świątynia rzymska, zwana Maison
Carree, z I w. p.n.e. z Nimes, we Francji. Fronton świątyni zdobią kolumny,
a elewacje boczne półkolumny w porządku korynckim. Żeliwne elementy świątyni – bazy i kapitele kolumn, fryz, posągi lwów i antaby na
drzwiach zostały odlane przez Hr. Raczyńskiego. Świątynia ma dwie kondygnacje. Górna o dekoracji klasycystycznej pełniła funkcję kaplicy pałacowej, a obecnie jest jako kościół parafialny, dolna jako mauzoleum
(pochowani są: Prezydent Hr. E. Raczyński, K. i R. Raczyńscy). W górnej
części świątyni ołtarz główny został wykonany i ufundowany w 1832 r.
Mozaikowe antepedium to dzieło Franciszka Lanciego.
Kościół św. Michała Archanioła
i Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Rogalinku
ul. Wodna 8, Rogalinek
tel. 61 8938 061
eugkiszka@wp.pl
www.rogalinek.archpoznan.pl
Późnobarokowy drewniany kościół wybudowany w latach 17001712. Świątynia położona na skraju wsi kryta jest gontem, dach
zwieńczony wieżyczką. Kościółek posiada bogate wyposażenie.
Do najciekawszych zabytków należy ołtarz z późnogotycką rzeźbą
Madonny oraz ołtarz boczny stanowiący przykład sztuki ludowej
z XVII/XVIII w., w tym samym stylu utrzymany jest również obraz
„Chrystus Ubiczowany”. Znajdują się tu trzy ołtarze barokowe
z końca XVIII stulecia.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Maria Wojciechowska
ul. Długa 34,
62-022 Radzewice
tel. 501 362 041
tel. 504 319 104

Gospodarstwo Agroturystyczne
Maria Witkowska
ul. Prezydialna 9,
62-022 Rogalin
tel. 506 088 434
tel. 61 8138 090
m_s_witkowscy@o2.pl
www.przylesierogalin.dobrynocleg.pl

Cmentarz parafialny przy kościele
w Rogalinku
6 nagrobków z XIX w. Najstarszy
pomnik - krzyż nagrobny Julii z Kopałczyńskich Matejki z 1867. Krzyż
Księdza Proboszcza Grelicha z 1881
r. Powierzchnia 2,5 ha. Położony
na skraju wsi nad doliną rzeki Warty. Wschodnia krawędź cmentarza
opiera się o nieregularną krawędż
doliny rzeki.

Agroturystyka „Zaścianek”
ul. Główna 24,
62-053 Pecna
tel. 607 995 483
karolciezkipecna@wp.pl
www.agropecna.pl

AGROTURYSTYKA

Cmentarz wiejski w Sowinkach
(za przystankiem autobusowym)
Stary cmentarz ewangelicki założony
w pierwszej poł. XIX w. Zachowanych
31 zdekompletowanych nagrobków,
najstarszy z 1864 r.

STARE CMENTARZE

Cmentarz żydowski w Mosinie
ul. Poniatowskiego
Kirkut założony pod koniec XIX w.
Całkowicie zniszczony w czasie II wojny światowej. Cmentarz zamieniony
po wojnie w plac zabaw. W czerwcu
2008 roku na jego byłym terenie stanął „kamień pamięci”. Monument ten
upamiętnia wkład obywateli Mosiny
pochodzenia żydowskiego w rozwój
Gminy Mosina.

7

BAZA GASTRONOMICZNA
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Restauracja „Dwa pokoje z kuchnią”
ul. Arciszewskiego 2B,
62-022 Rogalin
tel. 508 167 215
restauracja@fryga.com.pl
www.dwapokojezkuchnia.pl

Restauracja „Działkowiec”
ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej
62-050 Mosina
tel. 607 592 309

Restauracja „Nad Starą Piwnicą”
ul. Poznańska 7,
62-050 Mosina
tel. 61 8136 328 / 695 351 668
tel. 603 080 849
restauracja@nadstarapiwnica.pl
www.nadstarapiwnica.pl

Restauracja „Nadwarciańska”
ul.Długa 65,
62-022 Radzewice
tel. 61 8138 017
nadwarcianska@wp.pl
www.nadwarcianska.za.pl
@nadwarcianska

Restauracja-Pizzeria „Peperoncino”
ul. Farbiarska 28,
62-050 Mosina
tel. 513 837 920
joannabudzisz1@wp.pl
www.peperoncino.com.pl

Restauracja „Adamo”
ul. M. Konopnickiej 30,
62-050 Mosina
tel 61 819 17 66
tel. 519 727 933
kontakt@restauracja-adamo.pl
www.restauracja-adamo.pl

Restauracja „Hubertus”
ul. Chopina 42,
62-050 Mosina
tel. 61 8132 360
kontakt@hubertusrestauracja.eu
www.hubertusrestauracja.eu

Cukiernia-Piekarnia „Natura”
pl. 20 października 8,
62-050 Mosina
tel. 61 813 62 12

Restauracja „Skarpa”
ul. Sikorskiego 84,
62-022 Rogalinek
tel./fax 61 8938 041
tel. 509 572 743
nino6@wp.pl
restauracjaskarpa@gmail.com
www.restauracjaskarpa.pl

Cafe „Szwalnia”
pl. 20 Października 7,
62-050 Mosina
tel. 61 6280 656
@cafeszwalnia

„Chlebowy Domek” - Restauracja
Cafe - Mosina Krosinko
ul. Wiejska 52,
62-050 Krosinko
tel. 61 8191 070
restaruracja@chlebowydomek.com
www.chlebowydomek.com
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Restauracja „Pod Dębami”
ul. Poznańska 1,
62-022 Rogalin
tel./fax 61 8138 013
restauracja@pod-debami.com.pl
www.pod-debami.com.pl

BAZA NOCLEGOWO - GASTRONOMICZNA
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Cafe Rio i Western City Rio Grande
ul. Lipowa 1,
62-050 Krosinko
umawianie terminów imprez
tel. 600 889 084
krosinko@krosinko.pl
www.krosinko.pl

MORENA Wojciech Rembowski
ul. M. Konopnickiej 1A,
62-050 Mosina
tel. 61 8132 746, 61 8136 043
tel. recepcja 504 10 66 07
morenamosina@gmail.com
www.hotelmorena.pl

„Dworek Biesiadny”
ul. Długa 1b,
62-022 Radzewice
tel. 61 8138 075
tel. 608 768 472
tel. 691 845 079
info@dworek-biesiadny.pl
www.dworek-biesiadny.pl

Karczma „Podkowa Leśna”
Krajkowo 1A,
62-050 Krajkowo
tel. 61 8192 123
tel. 603 040 818
karczma@podkowalesna.poznan.pl
www.podkowalesna.poznan.pl

Hotel Szablewski
ul. Pod Topolami 1,
62-050 Dymaczewo Nowe
tel./fax 61 8132 112
tel. 61 8191 201
interrecepcja@szablewski.pl
www.szablewski.pl

Pensjonat „Pod Świerkami”
ul. Kasprowicza 8,
62-050 Mosina
tel. 602 622 140
garmar1950@wp.pl
www.dompodswierkami.pl

rezerwat krajkowo

nadleśnictwo konstantynowo
Konstantynowo 1, 62-053 Pecna
61 8137 791, 61 8137 907
konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl
www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl

TURYSTYKA AKTYWNA - PARKI I REZERWATY

Na obszarze Nadleśnictwa Konstantynowo znajduje się jeden z największych rezerwatów w Wielkopolsce, Rezerwat Krajkowo. Położony
jest w Leśnictwie Krajkowo, zajmując 164,73 ha. Rezerwat ten został utworzony w 1958 r. w celu ochrony krajobrazu starorzeczy Warty
oraz Łęgów Nadwarciańskich (rezerwat krajobrazowy). W rezerwacie występuje ogromna różnorodność zbiorowisk roślinnych unikatowych w skali regionu. Ze względu na rozległe tereny, mozaikę łąk, lasów i bagien rezerwat ten stanowi doskonałą ostoję licznych gatunków zwierząt. Zliczono tutaj aż 115 gatunków ptaków. Miłośnicy przyrody mogą zaobserwować szybujące nad rezerwatem czaple
siwe, kormorany czarne i błotniaki stawowe. Lęgi wyprowadzają tu m.in. żurawie, krogulce i dzięcioły średnie. Spotkać również można
przelatujące czaple białe, bociany czarne i bieliki. Oprócz ptaków żyją tu również inne zwierzęta, w tym chronione, np. bóbr europejski,
żmija zygzakowata, pachnica dębowa i kozioróg dębosz.

nadleśnictwo babki
Babki, 61-160 Poznań
61 8788 075, 61 8788 059
babki@poznan.lasy.gov.pl
www.babki.poznan.lasy.gov.p
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wielkopolski park narodowy
Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. , a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 r. nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia
jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840
ha. Z Parku zostały wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa. Wielkopolski Park Narodowy leży około 15 km na południe
od Poznania. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha.Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe. Wielkopolski Park Narodowy jest odwiedzany przez ponad milion turystów rocznie. Przez Park biegnie pięć znakowanych szlaków turystyki pieszej
o łącznej długości 85 km. Szlakami tymi wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalających na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych ale także kulturowych tego terenu. W Parku udostępniono także ponad 100 km dróg dla rowerzystów oraz 30 km dla miłośników
hippiki.Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. Inne zabytkowe kościoły
o nieco mniejszej wartości możemy spotkać w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziś dziewiętnastowieczne dwory. Ciekawym obiektem są także ruiny zameczku zbudowanego w 1827 r. przez Tytusa Działyńskiego dla swojej siostry
Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej na J. Góreckim.
Wielkopolski Park Narodowy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów położonych w pobliżu Poznania. Przez Park biegnie 5 szlaków
turystycznych o łącznej długości 85 km: czerwony, niebieski, żółty, zielony i czarny. W celu lepszego poznania walorów przyrodniczych
i kulturowych WPN, szlakami tymi wyznaczono kilka tras wycieczkowych. A oto najciekawsze z nich.






Trasa im. prof. Adama Wodziczki, długość: 9,5 km
Osowa Góra - Jez. Kociołek - Jez. Skrzynka - Jez. Góreckie - Osowa Góra, znaki niebieskie, dalej czerwone i znów niebieskie.
Trasa „Szlak Kosynierów”, długość: 8 km
Osowa Góra - Jez. Kociołek - Jez. Góreckie - Jeziory - Puszczykówko, znaki niebieskie, potem czerwone.
Trasa im. Cyryla Ratajskiego, długość: 13 km
Mosina - Jez. Kociołek - Górka - Jez. Łódzko - Dymaczewskie - Jez. Witobelskie - Stęszew, znaki niebieskie.
Trasa im. Bernarda Chrzanowskiego, długość: 12 km
Puszczykowo - Jarosławiec - Puszczykówko, znaki żółte.

Muzeum Przyrodnicze
Wielkopolskiego Parku Narodowego
62-050 Mosina, Jeziory, tel. 61 8982 323
muzeum@wielkopolskipn.pl
www.wielkopolskipn.pl
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rogaliński park krajobrazowy
Na terenie parku wyznaczono 4 szlaki piesze, 11 szlaków rowerowych, między innymi Nadwarciański oraz Konwaliowy, a także 4 ścieżki
dydaktyczne. Miłośnicy turystyki wodnej mogą wykorzystać szlak wodny rzeki Warty – fragment Wielkiej Pętli Wielkopolski (z przystaniami
w Jaszkowie, Radzewicach i Rogalinku). Na miłośników turystyki konnej czekają liczne ośrodki jeździeckie – w Sowińcu, Wiórku, Świątnikach, Rogalinku, Rogalinie i największe centrum jeździectwa w Europie – Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego w Jaszkowie. Przez
teren parku przebiega także fragment Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba.






Bobrowy Szlak (długość 8,75 km, 9 przystanków) trasa: Czmoniec (parking leśny) – Czmoniec (parking przy boisku wiejskim).
Ścieżka została wytyczona na terasie zalewowej rzeki Warty, biegnie przez kompleksy leśne oraz obszary łąk nadrzecznych
z dębami szypułkowymi i starorzeczami.
Borówkowy Szlak (długość 8 km, 20 przystanków) trasa: Pecna (siedziba Nadleśnictwa Konstantynowo) – Rezerwat Goździk Siny
w Grzybnie – szkółka leśna – powrót. Ścieżka przedstawia głównie informacje o lesie, jego ochronie i gospodarczym wykorzystaniu.
Rogalinek – Rogalin (długość 8 km, 5 przystanków) trasa: most w Rogalinku – park angielski przy pałacu w Rogalinie. Ścieżka
prezentująca walory zalewowej doliny Warty, nieoznakowana w terenie.
Stare drzewa w Majątku Rogalin (długość 6,1 km, 9 przystanków) trasa: Rogalin (parking przy pałacu) – dęby w Dolinie Warty
– powrót – Droga Poznańska – Aleja Klonowa – Majątek Rogalin – powrót. Ścieżka przedstawia ekologiczną rolę starych drzew
oraz historię Majątku Rogalin.

Rogaliński Park Krajobrazowy
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
sekretariat (III piętro, pokój nr 310)
tel. 61 6554 650
zpkww_sekretariat@zpkww.pl
www.zpkww.pl
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Ścieżki dydaktyczne:

aktywna trójka

TURYSTYKA AKTYWNA - SZLAKI TURYSTYCZNE

trasy trzech aktywności po wpn
Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok, z inicjatywy
Gmin: Mosina, Puszczykowo, Komorniki
i Stęszew, przy współpracy z WPN powstał
projekt pt. „Aktywna Trójka” - trasy trzech
aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym.
W ramach przeprowadzonych prac
została wyznaczona sieć tras w formie
zamkniętych pętli, przeznaczona do
uprawiania nordic walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras o różnej długości i stopniu trudności, poprowadzona jest po
najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość Poznania, co sprawia, że Wielkopolski Park Narodowy może być miejscem
atrakcyjnym zarówno na weekendowe wycieczki, jak i na codzienne
treningi.
Na całym terenie objętym projektem znajdują się cztery pętle: mosińska (7,4 km), stęszewska (12,2 km), komornicka (10.1km), puszczykowska (20 km) powiązane trzema łącznikami (5,7 km), dzięki czemu
pętle można ze sobą łączyć i dowolnie wydłużać o kolejne kilometry
w zależności od kondycji i zainteresowania. W ramach projektu zostały
postawione elementy małej infrastruktury turystycznej, w tym tablice
z mapą tras, pojawiło się oznakowanie pętli. Do dyspozycji użytkowników są także toalety typu toi toi. Wydano mapę z opisami tras, którą
można otrzymać w Punktach Informacji Turystycznej oraz pobrać na
stronie mosina.pl.
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szlaki rowerowe
Łabędzi Szlak Rowerowy – długość: 16,9 km
Rogalinek las - Głuszyna Leśna - Rogalin - Polesie - Daszewice
- Rogalin – Polesie
Rogaliński Szlak Rowerowy – długość: 14,9 km
Rogalinek - Głuszyna Leśna - Rogalin Polesie - Rogalin
Rowerowy Szlak Warty – długość: 20,9 km
Odcinek 1: Rogalinek - Rogalin - Świątniki - Radzewice - 9,1 km
Odcinek 2: szosa Mosina - Kórnik - Sowiniec - Baranowo - Krajkowo
- rzeka Warta - 11,8 km

Więcej o szlakach rowerowych oraz szczegółowe opisy tras na
www.mosina.pl w zakładce „Dla Turysty”.

siłownie zewnętrzne
Siłownie zewnętrzne:
ul. Dworcowa (park miejski), Mosina; ul. Kórnicka (przy świetlicy sołeckiej), Świątniki; ul. Piaskowa, ul.
Nadleśna, Krosno; ul. Poznańska
(teren boiska szkolnego), Rogalinek; ul. Łąkowa, Pecna; ul. Szkolna
(teren boiska szkolnego), Rogalin;
ul. Lipowa, Krosinko; ul. Kręta, Czapury; ul. Długa, Radzewice; ul. Bajera, Dymaczewo Stare; Osiedle nr 6 „Za Moreną”, Mosina; Sołectwo Żabinko; ul. Gromadzka, Babki; ul. Powstańców Wlkp., Nowinki

Adrenalina Fitness
ul. Kilińskiego 6A,
62-050 Mosina
tel. 695 222 291
info@adrenalina-fitness.pl
www.adrenalina-fitness.pl

Klub Sportowy IDMAR
Stadnina Koni w Krajkowie
Krajkowo 1a,
62-050 Krajkowo
tel. 61 8982 401, 61 8982 402

Loft Fitness
ul. Farbiarska 30,
62-050 Mosina
tel. 733 733 729
fitnessloft@fitnessloft.pl
www.fitnessloft.pl

Equester - Szkolenie jeźdźców i koni
(Współpracujemy ze stajnią IDMAR)
Krajkowo 1,
62-050 Krajkowo
tel. 663 024 543
katarzynajuchacz@o2.pl
www.equester.pl
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KLUBY SPORTOWE

NB Ranch
Natalia Jarzina & Bazyli Targański
ul. Powstańców Wielkopolskich 45-47
62-053 Drużyna
tel. 696 046 056
bazyltb@interia.pl
www.nbranch.pl

OŚRODKI JEŹDZIECKIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szkolna 1,
62-050 Mosina
tel. 61 8132 903
osir@mosina.pl
www.osirmosina.pl

TURYSTYKA AKTYWNA - OŚRODKI JEŹDZIECKIE
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Western City Rio Grande
ul. Lipowa 1,
62-050 Krosinko
tel. 665 216 743
stadnina@krosinko.pl
www.krosinko.pl

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
(hipoterapia i jazda spacerowa)
Baranówko 21,
62-050 Baranówko
tel. 667 515 155
fundacja@fundacja-smolenia.org
www.fundacja-smolenia.org
@fundacja.smolenia

Jeździecki Uczniowski Klub
Sportowy „Mieczewo”
ul. Rogalińska 7,
62-022 Mieczewo
tel. 501 613 314
zenonm29@wp.pl
www.klub.mieczewo.com

„Majątek Rogalin”Sp.z o.o.
z siedzibą w Rogalinie
ul. Nowa 3,
62-022 Rogalin
tel. 61 813 80 40, 61 813 81 81
m.rogalin@wp.pl
www.majatekrogalin.pl

Stajnia Pumexin
ul. Główna 108,
62-050 Krosno
tel. 664 705 968
pumexin@o2.pl

Stajnia Galantówka
Grzybno 24,
63-112 Grzybno
tel. 783 995 829
tel. 691 705 724
m_odwazny@o2.pl

Stajnia Sowinki
Sowinki 20
62-050 Sowinki
tel. 600 338 426
stajniasowinki@gmail.com

Przy Hotelu Szablewski kąpać się
można w sobotę i w niedzielę, ratownicy WOPR w godz. od 10.00
do 18.00 w sezonie wakacyjnym.

Przystanek Glinianki
ul. Pożegowska, Mosina
Na pożegowskich gliniankach jest
piaszczysta plaża, boisko do piłki plażowej, punkt gastronomiczny, kino plenerowe. Ratownicy WOPR, codziennie
w godzinach od godz. 11.00 do 19.00
w sezonie wakacyjnym.

Nad Jeziorem Jarosławieckim
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory
Plaża strzeżona przez ratowników
w okresie wakacyjnym przez cały
tydzień, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00,
w weekendy od 10.00 do 20.00.
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Stajnia Radi Rogalinek
ul. Powozowa 14,
62-022 Rogalinek
tel. 607 168 874, 781 083 609
stajnia.radi@wp.pl
@stajniaradi

Nad Jeziorem Dymaczewskim
ul. Pod Topolami 1,
62-050 Dymaczewo Nowe

WYPOCZYNEK NAD WODĄ

Stajnia GoldTeam Rogalinek
ul. Wodna 23A,
62-022 Rogalinek
tel. 607 323 403
stajnia.rogalinek@gmail.com
@StajniaGoldTeamRogalinek

TURYSTYKA AKTYWNA
WYPOCZYNEK NAD WODĄ 			

Aktywnie Nad Wodą Kajaki DUDEK
ul. Długa 61,
62-022 Radzewice
tel. 663 582 244
kontakt@kajakidudek.pl
www.kajakidudek.pl
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Przystań Jana Pawła II
ul. Kościelna,
Rogalinek (przy kościele)
tel. 61 8938 008
tel. 515 319 421

Mosiński Klub Żeglarski
ul. Konopnickiej 31,
62-050 Mosina
tel. 730 730 789
mkzmosina@wp.pl
www.mkz.org.pl

Przystań Rogalinek
UKS Kotwica Rogalinek
ul. Poznańska 19,
62-022 Rogalinek
biuro@kotwicarogalinek.eu
www.kotwicarogalinek.eu
Miejsce położenia przystani nad
Wartą: ul. Wodna przy kościele

kajaki2.pl
ul. Głogowa 60,
62-050 Mosina
tel. 790 819 888
kajaki2@kajaki2.pl
www.kajaki2.pl

Mosińska Kolej Drezynowa
ul. Budzyńska/Kołłątaja,
62-050 Mosina
tel. 512 227 912
www.naszedrezyny.pl

informacje praktyczne



Stacje benzynowe:



Bankomaty:



Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych są dostępne na stronie: www.zukmosina.pl/dzial-transportu-osobowego/rozklad-jazdy. Wszystkie rodzaje biletów można kupić
u kierowców autobusów. Nie ma możliwości dokonania płatności
kartą płatniczą.

- PKN ORLEN, ul. Mocka 3, 62 - 050 Mosina,
- Stacja paliw, ul. Kórnicka 10, 62 - 022 Świątniki.

- Bank PKO S.A., Pl. 20 Października 6, Mosina,
- Bank Zachodni WBK, Pl. 20 Października 14, Mosina,
- Spółdzielcza Grupa Bankowa, ul. Dworcowa 9, Mosina,
- Spółdzielcza Grupa Bankowa, ul. Nektarowa 1/12, Krosno,
- PKO Bank Polski, ul. Farbiarska 28, Mosina.




Postój taksówek

ul. Dworcowa (przy dworcu PKP), Mosina, tel. 61 8132 912
Szpital

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11,
tel. 61 8984 000
62 - 041 Puszczykowo



Komunikacja miejska

Numery alarmowe:

- 112 numer alarmowy
- Straż Miejska
ul. Krotowskiego 16, 62 - 050 Mosina
email: straz.miejska@mosina.pl
tel. 61 8197 855, tel. 501 467 312, tel. 501 467 311
- Komisariat Policji w Mosinie
ul. Kolejowa 9, 62 - 050 Mosina,
tel. 61 8414 830, 61 8414 840,
tel. komórkowy interwencyjny - czynny całodobowo 500 107 120
- Straż Pożarna
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 9 w Mosinie,
ul. Śremska 87, 62 - 050 Mosina, tel. 61 222 04 91 i 61 222 04 93

- linia 691: Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice
- linia 692: Mosina – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo
Nowe
- linia zastępcza: Mosina Dworzec PKP – Mosina Śremska/Jasna
- linia 698: Mosina – Rogalinek – Wiórek – Rogalin – Świątniki
- linia 693: Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki –
Baranowo – Sowiniec – Mosina
- linia 699: Mosina – Sasinowo – Radzewice – Mieczewo – Kórnik



Punkt Informacji Turystycznej



Urząd Miejski w Mosinie

Na terenie Mosiny, w Gminnym Centrum Informacji (GCI) przy ul.
Dworcowej 3 działa całoroczny punkt informacji turystycznej, do
którego zapraszamy w godzinach pracy GCI - od poniedziałku do
piątku od 7.30 - 15.30. W Punkcie na turystów czeka kompleksowa
informacja na temat atrakcji regionu oraz materiały do pobrania:
foldery, ulotki, mapy oraz punkt bezpłatnego dostępu do internetu. Ponadto działa również sezonowy Punkt Informacji Turystycznej
w Muzeum Pałacu w Rogalinie.
Zapraszamy na www.mosina.pl oraz na Fanpage - Mosin@ turystycznie, gdzie znajdują się bieżące informacje dla osób odwiedzających naszą Gminę.

Pl. 20 Października 1
62 - 050 Mosina
tel. 61 8109 500
Faks 61 8109 558
email: um@mosina.pl
www.mosina.pl

Wydanie: Urząd Miejski w Mosinie, 2017 r., źródła: wielkopolskipn.pl, zpkww.pl, konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl,
rogalin.mnp.art.pl, parafiamosina.republika.pl, parafiarogalin.pl, rogalinek.archpoznan.pl, parafiakrosno.pl, kultura.gmina.pl
- EGZEMPLARZ BEZPŁATNY -
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